


Introduction.

didirikan pada tahun 2009, adalah sebuah rumah produksi yang bergerak dalam bidang Produksi
Kebutuhan pameran. Didukung oleh tim professional dan dinamis yang telah berpengalaman selama 8 tahun lebih dalam
menyelenggarakan produksi, Kami berkeinginan memperkenalkan layanan kami, dan kami bangga untuk memberikan solusi dalam
sebuah produksi yang inovatif dan kreatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Anda.

Kami adalah salah satu 
penyedia jasa produksi 

pameran terbaik di indonesia, 
di dukung dengan tim 

professional di bidangnya yang 
mempunyai kapabilitas dan 

jam terbang yang tinggi.

STAND PRODUCTION

Kami juga melayani 
penyewaan backdrop untuk 
memenuhi kebutuhan event 

anda, kami dapat mengerjakan 
berbagai macam jenis 

backdrop, mulai dari costum 
backdrop, modul backdrop, Dll.

BACKDROP VENDOR

Demi menunjang kebutuhan 
pameran dan event anda, kami 

juga menyediakan berbagai 
property untuk disewakan. 

Dan jasa kami tersedia 24 jam 
untuk memenuhi kebutuhan 

anda.

PROPERTY RENT

Design menjadi bagian 
terpenting dalam proses 

produsi booth pameran, maka 
dari itu kami juga menyediakan 
jasa konsep kreatif yang dapat 
disesuaikan dengan keinginan, 

selera, serta anggaran anda.

DESIGN SERVICES



Why Should Us.

Kami sudah berpengalaman dalam 
menangani berbagai project dari 

individu, ataupun perusahaan, baik 
swasta ataupun pemerintahan. 

Memahami karater & selera setiap 
client, dan bersinergis dengannya.

Partnership & Network

Kami sudah terbiasa dengan 
berbagai macam kebutuhan dan 

jenis produksi, pada berbagai 
macam kondisi lapangan, dan 

berbagai macam kendala serta cara 
mengatasinya.

Adaptable & Professional

Kami akan selalu berusaha untuk 
memberikan perkerjaan yang 

bermutu dan hasil akhir terbaik, 
demi kepuasan pelanggan dalam 
setiap project yang di percayakan 

pada kami.

Consistance & Focus

Sebagaimana harga sebanding 
dengan kualitas, murah atau tidak 

adalah hal yang relatif. Namun kami 
akan tetap memperhitungkan setiap 
detilnya secara matang agar sesuai 

dengan anggaran anda. 

Budget friendly

Kami dapat menyelesaikan 
project dengan termin 

deadline 4 hari

Deadline

Kami mempunyai 3 
Designer handal yang ahli 

di bidangnya

Designers

Kami telah menyelesaikan 
berbagai project di 34 

provinsi & berbagai kota di 
seluruh indonesia

Coverage Range

Kami sudah menyelesaikan 
lebih dari 400 project 

dengan tingkat kesuksesan 
yang tinggi

Projects

8 Tahun Berpengalaman 
dalam dunia produksi 

pameran

Years



How We Work.
Kami akan bertemu dengan anda, idealnya bertatap muka, atau jika hal itu tidak memungkinkan kita dapat berkomunikasi
melalui panggilan telepon atau percakapan melalui email. Kami mendengarkan kebutuhan anda, Dan lalu mengolahnya melalui proses kreatif oleh
tim professional kami sehingga terwujud satu output kongkrit berupa design atau mockup yang sesuai dengan spesifikasi dan selera anda, kemudian
kami akan merealisasikan ekspektasi anda menjadi nyata.

Man Power 85%

Graphic Design 80%

Production 95%



Final Renders

Of Project
Hasil render adalah output 
final dari proses konsep 
kreatif tim kami sesuai 
dengan selera dan keinginan 
anda. Hasil render mencakup 
preview keseluruhan design 
booth dari berbagai sisi, 
zoning area booth, sampai 
dengan preview dari 
spesifikasi detail booth yang 
akan dibangun.

Stand Build Plan 

Blue Print 

Setelah hasil render menemui 
kesepakatan bersama, maka 

dibuatlah sebuah panduan 
(blueprint) berupa gambar 
kerja yang berisi informasi 
detail mengenai spesifikasi 
booth yang akan dibangun 

dan menjadi acuan untuk tim 
lapangan dalam proses 

rancang bangun sampai 
dengan instalasi booth.









Our Happy Client.






